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 مطالعه شود.“ و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی
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 اربردکدامنه 

غیر از حساابداری    ایحوزهه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متخصص در کاری کبا  ارتباطدر حسابرس  مسئولیتهای ،این استاندارددر  .1
  .شود، مطرح شده استانجام میافی   مناسب کسب شواهد حسابرسی کبه حسابرس در  کمکبرای  ،حسابرسی

 :شودمطرح نمیموارد زیر این استاندارد در  .2

تخصصای  شااهه کیادر متخصاص  ،حقیقی یا حقوقی شخص کمند از مشا ره یهبهریا  ،عضوتیم حسابرسی شامل  در آن، هکشرایطی  . الف
 یا 1است،قرار گرفته  مورد بحث 220در استاندارد این موضوع ه ک، است حسابداری یا حسابرسی

 یتجاار  احاد ه توساطکاحسابرسای   غیر از حساابداری ای حوزهدر  حقوقی دارای تخصص یاشخص حقیقی ار کز احسابرس  استفاده . ب
ماورد بحاث  500در اساتاندارد ایان موضاوع ه ک(، ارشناس  احد تجاریک) گیردمورد استفاده قرار می مالیتهیه صورتهای  به کمک برای

 2.استقرار گرفته 

 در خصوص اظهارنظر  حسابرس یتمسئول

 یابد.نمی اهشک حسابرسارشناس کار کن مسئولیت با استفاده ا  از ای   متوجه حسابرس است ًًًًارائه شده صرفاً حسابرسی اظهارنظر یتمسئول .3
ر اکاه کاباه ایان نتیجاه برساد  ند،ک، استفاده میاستاندارد ینا با رعایت الزامات حسابرس ارشناسکار ک ه ازکی حسابرس ، اگراین  جودبا 
باه را   ی یتخصصا حاوزهدر ارشناس کی هایگیرها یا نتیجهیافتهن است کمم حسابرس، ندکفایت میکبرای مقاصد حسابرس ارشناس ک

  شواهد حسابرسی مناسب بپذیرد.عنوان 

 خ اجرایتار

 االجراست.شود، الزمی  پس از آن شر ع م 1398ا ل فر ردین آنها از  یه د ره مالک یصورتهای مال یحسابرس ین استاندارد برایا . 4

 اهداف حسابرس به شرح زیر است: .5

   ،حسابرس ارشناسکار کاز یا عدم استفاده  استفاده در موردگیری تصمیم . الف

 .ار برای مقاصد حسابرسکآن  فایتک در مورد گیریتصمیم ،حسابرس ارشناسکار کدر صورت استفاده از  . ب

 ار رفته است:کآنها ب یمشخص شده برا یر با معانی، اصطالحات زهای حسابرسیاستاندارد در .6

  یار کا از حساابرس هکاحسابرسای   ای غیر از حساابداری حوزهدر  شخص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص  – حسابرس ارشناسک . الف
 یشناساارک ن اساتکامم حساابرس ارشاناسک .ندکمیاستفاده افی   مناسب کسب شواهد حسابرسی ک به کمکبه منظور  ،حوزهدر آن 
: کباشاد. )ر ساازمانیبر ن یارشناساک(، یاا ایهکحسابرسای شابمؤسساه  حسابرس یاامؤسسه  دائمی یا موقت نانکارک از) سازمانیدر ن
 (3-تا ت 1-ت هایبند

 .هاص حوزه کی مهارتها، دانش   تجربه در-خصصت . ب
ار کا  احد تجااری از هکحسابرسی   ای غیر از حسابداری حوزهدارای تخصص در  شخص حقیقی یا حقوقی-ارشناس واحد تجاریک . پ

 .دنکمیاستفاده صورتهای مالی  تهیه به کمکبرای  ،حوزها  در آن 

 

 31، بند “ (1386نظر شده )تجدید یفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخیکنترل ک”، 220استاندارد حسابرسی . 1
 48-تا ت 34-، بندهای ت“(1395)تجدید نظر شده  شواهد حسابرسی”، 500 حسابرسی استاندارد .2
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 حسابرس ارشناسکنیاز به  تعیین

ضار ری باشاد، حسابرسای   ای غیار از حساابداری تخصاص در حاوزه منادی از، بهرهافی   مناسابکاسب شواهد حسابرسی کبرای اگر  .7
 (9-تا ت 4-: بندهای تک)ر .ندکگیری تصمیم حسابرس ارشناسکار کاستفاده از  در مورد حسابرس باید

 ی حسابرس یروشهاماهیت، زمانبندی اجرا و میزان 

ند. کشرایط تغییر می برحسباین استاندارد  13تا  9ی با توجه به الزامات مندرج در بندهای حسابرس یر شهاماهیت، زمانبندی اجرا   میزان  .8
 (10-: بند تکر) ند:کزیر توجه  موارد ی شاملموضوعاتبه باید  یحسابرس یر شهاماهیت، زمانبندی اجرا   میزان تعیین حسابرس در 

  ،شودبه آن مربوط می حسابرس ارشناسکار ک هکموضوعی ماهیت  . الف
 ،شودبه آن مربوط می حسابرس ارشناسکار ک هکدر موضوعی هطرهای تحریف بااهمیت  . ب
 ،مورد نظر حسابرسی ارکبرای  حسابرس ارشناسکار کاهمیت  . پ

 ،  ار  یک  تجربه قبلی حسابرس از  حسابرس ارشناسکشده توسط ار قبلی انجامک ازحسابرس  شناهت . ت
 (13-تا ت 11-: بندهای تک. )ریا هیر دباشمی حسابرسمؤسسه  یفیتکنترل ک   ر شهای سیاستها حسابرس تابع ارشناسکه آیا کاین  .  ث

   حسابرس ارشناسک طرفییو ب هاییتوانا ،صالحیت

الزم را برای مقاصد حسابرس دارد یا  طرفیی  ب هاییتوانا ،صالحیت، حسابرس ارشناسکه آیا کند کاین موضوع را ارزیابی  بایدحسابرس  .9
 ننادهکتهدید توانادمیه کاطرفی باید شامل پرس   جو در ماورد مناافع   ر ابطای باشاد ارزیابی بی ،سازمانیبر نارشناس کمورد هیر. در 

 (20-تا ت 14-ت ی: بندهاک)ر د.باش ارشناسکطرفی بی

    حسابرس ارشناسک یتخصص حوزهسب شناخت از ک

   (22-ت   21-ت های: بندک)ر :بتواندتا  ندکسب کافی کشناهت  حسابرس ارشناسک یتخصص حوزهباید از  حسابرس .10

 ،  ندک نارشناس را برای مقاصد حسابرس تعییکار کماهیت، دامنه   اهداف  . الف

 ند.کرا برای مقاصد حسابرس ارزیابی  ارشناسک ارکفایت ک .  ب

   حسابرسارشناس ک توافق با 

   (26-ت تا 23-: بندهای تک: )رندکتوافق  حسابرس ارشناسک موضوعات زیر با هصوصتبی در کبه صورت  لز مدر صورت حسابرس باید  .11

 (27-: بند تک)ر، ارشناسکار کماهیت، دامنه   اهداف  . الف
 (29-ت   28-: بندهای تکارشناس، )رکحسابرس    متناظری نقشهامسئولیتها    .  ب
،   ارائاه هواهاد شاد ارشاناسکتوسط  هکی ل گزارشکشامل ش ،ارشناسکبین حسابرس    ارتباطماهیت، زمانبندی اجرا   میزان  .  پ

 (30-: بند تک)ر

 (31-ت بند :ک. )رارشناس حسابرسکتوسط  رازداریالزامات ضر رت رعایت  .  ت

    حسابرس ارشناسکار کفایت کارزیابی 

 (  32-: بند تک: )رندکموارد زیر ارزیابی از جمله در حسابرس مقاصد برای را  حسابرس ارشناسک ارکفایت کحسابرس باید  .12

 (34-ت   33-ت های: بندک، )ربا سایر شواهد حسابرسی سازگاری آنها   ارشناسکی هایگیرنتیجه یا هایافتهبودن  معقولمربوط    . الف
   ،موجاود مفر ضاات در شارایط ر شها   بودن این معقولمربوط   د، باشعمده ات ضمفر  ر شها   شامل استفاده از ارشناسکار ک اگر .  ب

 (37-تا ت 35-: بندهای تک)ر
  صاحت امال باودن ک، مربوط بودن، باشد (شودمی تلقیعمده  ،ارشناسکار کبرای ه ک) نابهای مدادهاستفاده از ارشناس شامل کار ک اگر .  پ

 (39-ت   38-: بندهای تک)ر .هاآن داده
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 (  40-: بند تک: )رباید  یافی نیست، کبرای مقاصد حسابرس  حسابرسارشناس کار که ک به این نتیجه برسدحسابرس  چنانچه .13

 یا ند،ک توافق ،شودباید انجام   یتوسط  هکی ار بیشترکدر هصوص ماهیت   میزان ارشناس ک با . الف
 .ندکاجرا  موجود متناسب با شرایط را الزمر شهای حسابرسی  . ب

    در گزارش حسابرس حسابرس ارشناسکار کاشاره به 

ه طباق کامگار این ،ندکاشاره  ارشناس حسابرسکار کند، نباید در گزارش هود به که حسابرس اظهارنظر تعدیل نشده ارائه میکدر مواردی . 14
ابرس در گازارش حسابایاد  مقررات الزامی باشد، حساابرس یا ای طبق قوانیناگر چنین اشاره .باشدار کبه انجام این مقررات ملزم  یاقوانین 
 (  41-: بند تک)ر .دهداهش نمیکاظهارنظر  درهصوص، مسئولیت حسابرس را این موضوع اشاره بهه کند ک عنوان

بایاد در گازارش  ،ندکاشاره ارشناس حسابرس کار کبه  در گزارش حسابرس تعدیل اظهارنظر هودمناسبتر مبنای  کبرای درحسابرس اگر  . 15
 (  42-: بند تک)ر .دهداهش نمیکاظهارنظر  درهصوص آن را ا ه این اشاره، مسئولیت کند ک عنوان هود

 (الف-6: بند ک)ر ارشناس حسابرسکتعریف 

 :باشدموارد زیر  ن است شامل تخصص در رابطه با موضوعاتی نظیرکحسابرسی مم  ای غیر از حسابداری حوزهتخصص در  .1-ت

 نامشاهود، یهاایی، دارایقاهعتاشیاء ، آثار هنری، آالت   تجهیزات، جواهراتزمین   ساهتمان، ماشین ،ارزشیابی ابزارهای مالی پیچیده 
شند.اهش ارزش یافته باکن است که ممکیی های  دارای ،یبهای تجاریکشده در ترتقبلی هایشده   بدهی تحصیلهایدارای

 نانکارکقراردادهای بیمه یا طرحهای مزایای  مرتبط بای هایبده چوئریکات امحاسب.

 برآ رد ذهایر نفت   گاز.

 محوطه تولیدسازی کپا مخارج،   ی زیست محیطیهایارزشیابی بده.

   مقررات. تفسیر قراردادها، قوانین

 متعارفغیر یاحلیل مسائل مالیاتی پیچیده جزیه   تت.

ه کا زمانی حتی  است،به سادگی میسر های دیگر، حوزهحسابرسی،   تخصص در   تمایز بین تخصص در حسابداری  موارد، بسیاری ازدر  .2-ت
درآمد حسابداری مالیات بر ر شهای ارگیری کمتخصص در  ب شخصبرای مثال،  باشد، مطرح حسابرسی یاتخصصی حسابداری  حوزه کی

حساابداری مالیاات بار  ر شهای ارگیریکدر ب متخصص شخص رد.کمتمایز  یارشناس قوانین مالیاتکتوان به سادگی از را اغلب میانتقالی 
ارشاناس در ک اماا .اساتتخصاص حساابداری  کور، یکتخصص مذزیرا شود محسوب نمی ارشناسک، ، برای مقاصد این استاندارددرآمد

بار  قانون است. عاال ه در حوزه تخصص کور، یکتخصص مذزیرا  شودمحسوب می ارشناسک، ، برای مقاصد این استانداردیقوانین مالیات
های باین تخصاص در شایوهتماایز  جاه ، بارای مثاال، ی دیگار قابال تشاخیص باشادهااحوزهن اسات در کمم ی نیزتمایز مشابه  جوه این،

 یاهه در باه ا ایان حاال، در برهای ماوارد، با گذاری ابزارهای ماالی.سازی پیچیده برای ارزشتخصص در مدلمالی    حسابداری ابزارهای
  تخصاص در ساایر حسابرسای   های تخصصی حساابداری حوزهبین قائل شدن  تمایز ،حسابرسی  حسابداری  یتخصص جدیدای هحوزه
بارای  صاالحیتالزاماات آماوزش    زمیناهدر  مرباوطای حرفاه ضاوابطاستانداردها    .حسابرس بستگی داردای قضا ت حرفه به ،هاحوزه

 1نند.ک کمکدر اعمال قضا ت  انن است به حسابرسکحسابداران   حسابرسان مم

ضر ری است. استفاده از قضا ت ، حسابرس ارشناسک از حقیقی یا حقوقی بودنالزامات این استاندارد  پذیریگی تأثیرچگون بررسیهنگام  .3-ت
ه کاباشاد  شخصایتی حقاوقیارشاناس، کآن ن اسات کامم، حساابرس ارشناسکطرفی   بی های، توانایصالحیتبرای مثال، هنگام ارزیابی 

بارای  شخص حقاوقیآن شده توسط تعیین حقیقی انارشناسک ازرده است، اما حسابرس هیچ تجربه قبلی کاستفاده  آنار کحسابرس قبالً از 
 حقیقای انارشناساکار کان است باا کحسابرس ممیعنی  ،باشد مصداق داشته این حالتس کن است برعکیا مم ،شته باشدندا مورد نظرار ک

 

 ننده باشد.ککمکتواند می“ ای حسابرسیالزامات صالحیت برای اشخاص حرفه”، 8المللی آموزش شماره . برای مثال، استاندارد بین1
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اشاخاص  فاردیی هاای،  یهگهر د  حالاتدر  .، آشنا نباشداست حقیقی به آن ملحق شدهارشناس که ک شخصیت حقوقیبا آشنا باشد اما 
ن است برای ارزیابی ک( ممگیردار میکب حقوقیه شخص کی یفیتکنترل ک)نظیر سیستمهای  اشخاص حقوقیی مدیریتی های   یهگحقیقی 

  حسابرس مناسب باشند.

 (7: بند ک)ر حسابرس ارشناسکبه  یازن تعیین

 باشد: ارشناس حسابرس ضر رت داشته کارگیری کن است بکممیا چند مورد زیر  کبه حسابرس در ی کمکبرای  .4-ت

 داهلی هاینترلکسب شناهت از  احد تجاری   محیط آن شامل ک.

 ارزیابی هطرهای تحریف بااهمیت تشخیص  .

    در سطح صورتهای مالی شدههطرهای ارزیابی الی بک اعمال برهوردهایتعیین.

  وا.ا آزمونهای محتنترلها یکآزمون  شامل ،شده در سطح ادعاهابرای برهورد با هطرهای ارزیابی الزمطراحی   اجرای ر شهای حسابرسی

  صورتهای مالی. نسبت بهاظهارنظر  برایشده سبکافی   مناسب بودن شواهد حسابرسی کارزیابی 

ن اسات هطرهاای کامم ،هساتندای غیار از حساابداری حاوزهتخصاص در مدیران اجرایی برای تهیه صاورتهای ماالی نیازمناد ه کهنگامی  .5-ت
 نکادیران اجرایای ممیا ما داشته باشدپیچیدگی ن است کمممورد نظر موضوع  هکبرای مثال، به این دلیل  ،افزایش یابد تحریفهای بااهمیت

ناد باه نتوامی، دندر تهیاه صاورتهای ماالی دارای تخصاص الزم نباشا مدیران اجراییاگر  .باشندداشته ن یتخصصحوزه در این  یدانشاست 
 ،ناس  احد تجااریارشکار ک مرتبط بانترلهای کنترلهای مربوط شامل کد. ننکاستفاده  احد تجاریارشناس  کاز  هاهطراین  اهشکمنظور 

    .اهش دهدکرا  ن است هطرهای تحریفهای بااهمیتکنیز مم در صورت  جود، 

 در حساابداری   حسابرسای هک ،ای غیر از حسابداری باشد، حسابرسحوزهدر  یتخصصدانش استفاده از  متضمناگر تهیه صورتهای مالی  .6-ت
تایم  هکامتقاعاد شاود بایاد ار کامدیر مسائول  حسابرسی این صورتهای مالی نداشته باشد. تخصص الزم را براین است کمم ،ددار مهارت

ار حسابرسای کا، تواناایی   صاالحیت الزم را بارای انجاام در مجموع ،ه عضوی از تیم حسابرسی نیستکحسابرس  ارشناسکحسابرسی   
باه  کماکبه منظور  2ند.کرا تعیین حسابرسی ار ک نجام  میزان منابع الزم برای ااجرا ندی بحسابرس باید ماهیت، زمان، بر این عال ه 1. دارند

را از آن اساتفاده   میازان  ، زماندر صورت استفاده ،  حسابرس ارشناسکار ک استفاده از ، حسابرس ضر رتاین استاندارد رعایت الزامات
در هصاوص تصمیمات قبلی هود  در ن استکتغییر شرایط، حسابرس ممدر صورت حسابرسی یا ار کپیشرفت  به موازات ند.کمشخص می
 .ندکتجدیدنظر  ارشناسکار کاستفاده از 

 حساابرس ارشاناسکاساتفاده از باد ن تواناد همچناان می، تخصص نداشاته باشادحسابرسی   غیر از حسابداری  ایحوزهه در کحسابرسی  .7-ت
 : شودب سکزیر  طرق مختلف نظیر موارداز ن است ک. این شناهت ممدست آ رد به افی از آن حوزه برای انجام حسابرسیکشناهت 

  الزم است تهیه صورتهای مالی آنها برایچنین تخصصی ه ک احدهای تجاری تجربه در حسابرسی.

  حاوزهدر  متخصصاینره باا کمذایا  آموزشی های رسمیه رشامل د تواندمی این امر .ای هاصحوزهدر ای یا ارتقای حرفهآموزش 
متفاا ت از  اترکماذا گوناهاین. باشد حوزه آندر  مطرح موضوعاتبرای مواجهه با حسابرس  یهایتوانایافزایش  به منظورمرتبط 

تماامی حقاایق  آن هااللدر  هکای است ارک آمدهپیش از شرایط مشخص ایدر هصوص مجموعه حسابرس ارشناسکمشورت با 
3.آگاهانه نظر دهددر مورد موضوعی هاص  بتواند د تاوشمیداده قرار ارشناس ک مربوط در اهتیار

 اند.ارهای مشابه انجام دادهکه کره با حسابرسانی کمذا
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ساب شاواهد حسابرسای کباه  کماکبارای  حسابرس ارشناسکاستفاده از  هکبه این نتیجه برسد ن است کحسابرس مم، دیگر ن حال، در مواردبا ای .8-ت 
 یر باشد: زشامل موارد  تواندمی حسابرس ارشناسکاستفاده از مؤثر بر تصمیم حسابرس در مورد . مالحظات ضر ری است افی   مناسبک

 ود(.شمراجعه  9-ت اند یا هیر )به بندردهکاستفاده  ارشناس  احد تجاریک، از ه آیا مدیران اجرایی در تهیه صورتهای مالیکاین

 .ماهیت   اهمیت موضوع شامل پیچیدگی آن

 مورد نظر هطرهای تحریف بااهمیت در موضوع.

  ابطاه باا ردر  انارشناساکار کا از  تجربه حسابرس شناهت  شده شاملمشخصبرهورد با هطرهای مورد انتظار در ماهیت ر شهای
 حسابرسی.شواهد سب کجایگزین برای دسترسی به منابع  انکام،   گونه موضوعاتاین

، تصامیم حساابرس در هصاوص رده باشاندکا اساتفاده ارشناس  احد تجاریکاز  تهیه صورتهای مالی برایمدیران اجرایی  هکدر مواردی  .9-ت
 : ار گیردقرن است تحت تاثیر عواملی نظیر موارد زیر کمم 8 ا مندرج در بند تبر موارد  عال ه حسابرس ارشناسک استفاده از

  ارشناس  احد تجاریکار کماهیت، دامنه   اهداف.

 سط  احد تجااری مورد نظر، توبرای ارائه هدمات صرفاً ه کاست شخصی یا  در استخدام  احد تجاری است ارشناس  احد تجاریکه کاین
شده است. ار گرفتهکب

  ارشناس  احد تجاریکار کمدیران اجرایی بر  یا نفوذنترل کمیزان.

 ارشناس  احد تجاریک یهای  توانای صالحیت.

 یا هیر. است حرفه یاصنعت یا سایر الزامات  ردکعمل استانداردهای فنی ملزم به رعایت ارشناس  احد تجاریکه آیا کاین

  در  احد تجاریارشناس  احد تجاریکار ک نترلهای مرتبط باک جود ،.

یات قابل بار  احد تجااری انارشناسکطرفی   بی های، توانایصالحیت اثردر هصوص  هنمودهاییشامل الزامات   ر 1 500 استاندارد
  .است شواهد حسابرسی یاکات

 (8: بند ک)ر روشهای حسابرسیماهیت، زمانبندی اجرا و میزان 

ند. کشرایط تغییر می برحسباین استاندارد  13تا  9با توجه به الزامات مندرج در بندهای  ر شهای حسابرسیماهیت، زمانبندی اجرا   میزان  .10-ت
 : یدایجاب نمارا  رش ر شهای حسابرسیمتفا ت یا گست حسابرسی ر شهای ارگیریکضر رت بن است کبرای مثال، عوامل زیر مم

 قضا تهای پیچیده   ذهنی است متضمنه کای مربوط باشد به موضوع عمده حسابرسارشناس کار ک.

  شدارشناس نداشته باک آن طرفی  بی هایتوانای، صالحیتقبلی از  شناهترده باشد،   کاستفاده ن حسابرس ارشناسکار کحسابرس قبالً از.

 ی استی از حسابرسکه بخش الینفکند کرا اجرا  حسابرسی ر شهای ،هاصبجای ارائه مشا ره برای موضوعی  ،حسابرس ارشناسک. 

 نیست حسابرسمؤسسه  یفیتکنترل ک   ر شهای سیاستها تابعاست، بنابراین  سازمانیبر ن شخصی، حسابرس ارشناسک.    

 ث(-8: بند ک)رحسابرس مؤسسه  یفیتکنترل ک و روشهای سیاستها

نتارل ک   ر شهای سیاستها تابع  بنابراین  باشد آن موقت نانکارکشامل  حسابرس نان مؤسسهکارکاز  ن استکممسازمانی ارشناس در نک .11-ت
حسابرسای ناان مؤسساه کارک ازن است کممسازمانی ارشناس در نکدیگر،  سویاز  3.اشدب 12یفیت کنترل کطبق استاندارد مؤسسه  یفیتک
   .برندبهره میحسابرس مؤسسه  با یکمشتر یفیتکنترل ک   ر شهای سیاستها ازه کباشد  آن موقت نانکارکشامل ای هکشب

 

 8، بند 500 حسابرسی استاندارد   .1
 ث-6بند  ،”و خدمات مرتبط ینان بخشیر خدمات اطمیسا ،یننده خدمات حسابرسکت در مؤسسات ارائهیفیکنترل ک”، 1ت یفکینترل کاستاندارد .  2
 3، بند 220 حسابرسی . استاندارد3
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نتارل کطباق اساتاندارد  یفیاتکنتارل ک   ر شهای سیاستها بنابراین تابع ،عضوی از تیم حسابرسی نیست یسازمان نبر ارشناسکه کاز آنجا  .12-ت
باه عناوان  یساازمانارشاناس بر نک ه بااک رده باشدکملزم ن است کمقررات مم یا، قوانین مواردبرهی در با این حال،   1باشد.نمی 1یفیت ک

  سایر الزامات اهالقی مربوط شامل الزامات مربوط به استقالل  ملزم به رعایتن است کممبنابراین    شودعضوی از تیم حسابرسی برهورد 
 .ای طبق قوانین   مقررات باشدالزامات حرفه

ا یاشده توسط مؤسسه حساابرس ارائه ه اطالعات کنید، مگر اننک اکت مؤسسه حسابرس اتیفیکنترل کستم یبر سد نتوانمی یحسابرس هایمیت .13-ت
ماهیات، زمانبنادی اجارا   میازان ن اسات ک  مم ردکهواهد شرایط تغییر  برحسبا کمیزان این ات 2.ندکبرهورد دیگری را ایجاب ، سایرین
 : تحت تاثیر قرار دهدجه به موضوعاتی نظیر موارد زیر با تو ی حسابرسی رار شها

 نان جدیدکارک استخدام   یهای آموزشبرنامه اجرایاز  ی حاصلهای  توانای صالحیت.

 اشندبمیبه استقالل  شامل الزامات مربوطالزامات اهالقی مربوط  ملزم به رعایت سازمانیدر ن انارشناسک ،طرفیبی.

  ارشناسان ک راین است بکمم حسابرسمؤسسه  یآموزشهای . برای مثال، برنامهحسابرس ارشناسکار کفایت کارزیابی حسابرس از
  ساایر  هااآموزش گوناها باه اینکاات. شناهت مناسبی فراهم آ رندتخصص آنها با فرایند حسابرسی  رابطه متقابلاز  ،سازمانیدر ن

دی اجارا   ماهیات، زمانبنابار  ن اساتکاممسازمانی در ن ارشناسانکار ک تعیین محد ده ضوابطنظیر  حسابرسمؤسسه  فرایندهای
.مؤثر  اقع شود حسابرس ارشناسکار کفایت کابی برای ارزیمورد استفاده ر شهای حسابرسی میزان 

 ینظارت هایاز طریق فرایند ی  مقررات انونیالزامات ق پایبندی به.

  حسابرس ارشناسکتوافق با. 

دهد.اهش نمیکالزامات این استاندارد  رعایت در هصوصایی، مسئولیت حسابرس را کچنین ات

 (9: بند ک)ر حسابرس ارشناسکطرفی و بی های، توانایصالحیت

شادت باه  حسابرسرا برای مقاصد  حسابرسارشناس کار کفایت که ک، عواملی هستند حسابرس ارشناسک طرفی  بی های، توانایصالحیت .14-ت
 حساابرساس ارشنکتوان  به ،هایشود. توانایمربوط می حسابرس ارشناسکبه ماهیت   سطح تخصص  ،صالحیت. نددهمیقرار ر یثتأ تحت
وقعیت جغرافیایی، م ، شاملنمونهبرای ، ن استکمم هایبر توانایثر ؤم . عواملشودمربوط میموجود، در شرایط  صالحیت ارگیری آنکبدر 
تجااری ای یاا حرفهقضا ت  بر اشخاص جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ سایر آثار احتمالیبه  ،طرفی. بیباشدزمان   منابع  در اهتیار داشتن  
  .شودمربوط می حسابرس ارشناسک

 : ده دست آیب ،موارد زیر نظیرمتفا تی، بع امن ازن است کمم حسابرس ارشناسکطرفی   بی های، توانایصالحیت مربوط بهاطالعات  .15-ت

  ارشناسکار قبلی ک حسابرس ازتجربه شخصی.

 ارشناسکره با کذام.

 آشنا هستندارشناس کار کبا ه ک افراد دیگریبا  هرکمذا.

 سازمانیبر ن تشناه الکاش سایر یا  ی، فعالیت پر انه ،مربوط صنعت انجمن یا ایحرفه نهاد در عضویت ارشناس،ک فنی صالحیتهای از یآگاه.

  ارشناس.کتب منتشر شده توسط کمقاالت یا

 مراجعه شود( 3 -تا ت 11-)به بندهای ت حسابرسمؤسسه  یفیتکنترل ک   ر شهای سیاستها. 

 فنای اساتانداردهای منطباق بارارشاناس ک ارکاه آیاا ک شودموضوع میشامل این  حسابرس ارشناسکطرفی   بی هایتوانای، صالحیتارزیابی  .16-ت
صانعت،  انجمانای یاا حرفاهدر نهااد استانداردهای اهالقی   ساایر الزاماات عضاویت  مثال،برای رد یا سایر الزامات صنعت یا حرفه، کعمل

 .یا هیر ن یا مقررات استینواق مقرر دریا الزامات  ،ه فعالیتپر انننده کمعتبر نهاد صادراستانداردهای 

 

 ث-6، بند 1ت یفکینترل کاستاندارد . 1
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 د، شامل موارد زیر است:نن است مربوط باشکه ممکسایر موضوعاتی  .17-ت

  یخصصات گوناهد، شامل هار وشمیارشناس استفاده ک ، ازارکه برای آن کبا موضوعی  حسابرس ارشناسک صالحیتمربوط بودن 
وانح سااماوال   بیماه  زمیناهن اسات در کامم چاوئریکمتخصص ا کی. برای مثال، گیردقرار میارشناس ک آن اریکه در حوزه ک

داشته باشد.  ، تخصص محد دیبازنشستگیحقوق باشد اما در هصوص محاسبات داشته تخصص 

 ی یشاامل مادلها مفر ضاتر شها   بط، برای مثال، آگاهی از تمر  حسابرسی با توجه به الزامات حسابداری  حسابرس ارشناسک صالحیت
.سازگار است چارچوب گزارشگری مالی مربوط باه ک

 ان کابیاانگر ام ،یر شاهای حسابرسااجارای  در نتیجاهشاده سبکیا شواهد حسابرسی  ،ه آیا ر یدادهای غیرمنتظره، تغییرات در شرایطکاین
   .یا هیر باشدمیی حسابرس همزمان با پیشرفت فرایندحسابرس ارشناس کطرفی   بی هایتوانای، صالحیتمجدد ارزیابی ا لیه  بررسی ضر رت

،   هودارزیاابید ناشای از یا، تهدآشاناییاز  ید ناشیاز جانبداری، تهد یناش دی، تهدیشخص منفعتناشی از  دیتهد نظیراز شرایط  ایطیف گسترده .18-ت
از  ن اساتکاممد   اهش دهاکاند یا کحذف تواند چنین تهدیدهایی را ر ایمنی مییند. تدابکطرفی را تهدید ن است بیکمم ارعاباز  یناش دیتهد

، )بارای مثاال ساابرسح ارشاناسکار ک، یا از طریق محیط (ا مقرراتی، قوانین حسابرس ارشناسک )برای مثال، حرفه سازمانیبر نطریق ساهتارهای 
 شد.ود داشته با ج ار حسابرسیکمختص ایمنی تدابیر  استن کمم ،بر این عال ه ( ایجاد شود.یفیتکنترل ک   ر شهای سیاستها

   حساابرس ارشاناسکن اسات باه نقاش کاممتادابیر ایمنای ارگیری کنیز ارزیابی ضر رت ب  طرفی بی نندهکتهدیدشدت عوامل ارزیابی  .19-ت
ا را دهتهدیاد نتواننی تدابیر ایم در آن هک جود داشته باشد  ن استکمم . شرایطیشته باشدحسابرسی بستگی دا ارتباط بادر   ی ارک اهمیت
العاات ماورد در تهیاه اطه کباشد حقیقی ی شخص حسابرس مورد نظر ارشناسکه ک مواردی، نمونهد، برای اهش دهکقابل قبول  یبه سطح

    باشد. ارشناس  احد تجاریک ک، یحسابرس ارشناسکیعنی رده است، کای ایفا نقش عمدهحسابرسی 

 :سودمند  اقع شودزیر  اقداماتن است ک، ممسازمانیبر ن ارشناسکطرفی ارزیابی بیهنگام  .20-ت

ن اسات کامم  دارد  ساازمانیبر ن ارشاناسک احاد تجااری باا  هکمشخصی  ر ابط یاهرگونه منافع  موردپرس   جو از  احد تجاری در  . الف
 .را تحت تأثیر قرار دهدارشناس کطرفی بی

   اربرد دارد(،کاارشاناس که در ماورد کا ایحرفاه زامالاهرگوناه شاامل ) مربوطتدابیر ایمنی گونه هر  هصوصدر ارشناس کره با کمذا   . ب
 شاناسارکره باا کماذا در هکار ابطای افی است یا هیر. منافع   کاهش تهدیدها به سطحی قابل قبول کبرای ایمنی ه آیا تدابیر کارزیابی این
 :شودمی شامل موارد زیر ار گیردمورد توجه قرتواند می ،حسابرس

 .منافع مالی

   .ر ابط تجاری   شخصی

 سازمانی، شخص حقوقی باشدارشناس بر نکه کدر مواردی  از جمله ،ارشناسک توسطسایر هدمات  ارائه.

ه کحد تجاری با  ا در مورد منافع یا ر ابط سازمانیبر ن ارشناسکاز  مناسب بداندن است کممحسابرس در برهی موارد، 
 .ندکدریافت  تبیک تأییدیهاز آن آگاه است،  موردنظر ارشناسک

 (10: بند ک)ر حسابرس ارشناسک یتخصصحوزه سب شناخت از ک

 .شناهت بدست آ رد  یاز حوزه تخصص  حسابرس ارشناسکبا  رهکاز طریق مذایا  7-شده در بند تتوصیفبا ر شهای  تواندمیحسابرس  .21-ت

 :استشامل موارد زیر  سودمند باشدشناهت حسابرس  تواند برایمیه ک حسابرس ارشناسک ی از تخصصیهاجنبه .22-ت

 مراجعه شود( 17-ت باشد یا هیر )به بندمیحسابرسی  ارکهای  یهه مرتبط با آن تخصصدارای  ارشناسکه آیا کاین .

 یرهاست یا قانونی یا مقرراتی  ات  الزام ،ای یا سایر استانداردهاحرفه هایاستاندارد تابعارشناس کآیا ه کاین.

 ومی از پاذیرش عماارشاناس ک یتخصصاحاوزه در ه آیاا آنهاا کاین   ،حسابرس ارشناسکتوسط  ر شها   مفر ضات استفاده شده
.باشند یا هیرمی  برای مقاصد گزارشگری مالی مناسب  برهوردارند

  ند.کاستفاده میاز آنها  حسابرس ارشناسکه ک سازمانیبر ن  سازمانی نر های ددادهماهیت اطالعات یا
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 (11 : بندک)ر حسابرس ارشناسکتوافق با 

 هکاهمانگوناه ناد کای تغییار باه طاور قابال مالحظاهبا توجه به شرایط موجود ن است کمم حسابرس ارشناسکار کماهیت، دامنه   اهداف  .23-ت
 حساابرس رشاناساکباین حساابرس    ارتبااط  میازان اجرا ماهیت، زمانبندی    حسابرس ارشناسکحسابرس    متناظرمسئولیتها   نقشهای 

 ایان موضاوعات ساتاالزم سازمانی باشد، سازمانی یا در نبر ن یشخص، حسابرس ارشناسکه کصرفنظر از این بنابراین .ندکتغییر  تواندمی
  د.مورد توافق قرار گیر حسابرس ارشناسکبین حسابرس   

لاز م  از جملاه ،حساابرس ارشاناسکحسابرس    توافق بینداشتن    رسمیت جزئیات میزان ن است برکمم 8در بند  مطرح شدهموضوعات  .24-ت
 :باشدتبی کق یا تواف با جزئیات بیشترتوافق  ضر رت دهندهنشان ن استکبرای مثال، عوامل زیر مم .اثر گذارد توافق، تبی بودنک

 هواهد داشتبه اطالعات محرمانه یا حساس  احد تجاری دسترسی حسابرس ارشناس ک.

 ر د.انتظار می معمول ه به طورکآن چیزی است از متفا ت  حسابرس ارشناسکحسابرس    متناظر مسئولیتها   نقشهای

 اربرد داشته باشدک گانهالزامات قانونی یا مقرراتی چند.

  باشدشود، بسیار پیچیده می به آن مربوط حسابرس ارشناسکار که کموضوعی.

  باشدرده کنارشناس استفاده کآن شده توسط ار انجامکحسابرس قبالً از.

  مورد نظر بیشتر باشدحسابرسی  ارکبرای اهمیت آن    ،حسابرسارشناس کار کمیزان.

در درج  برایتواند میه حسابرس کموضوعاتی فهرست باشد. قرارداد می کقالب یدر  اغلب سازمانیبر نارشناس ک  حسابرس توافق بین  .25-ت
  .ه استارائه شداین استاندارد در پیوست ، قرار دهدتوجه مورد  سازمانیبر نارشناس کبا  توافق هایلکشقرارداد یا سایر 

در مساتندات دیگاری چاون ن اسات کتوافق ممی از کحا شواهد، ندارد جود  حسابرس ارشناسکبین حسابرس    تبیک توافقه کهنگامی  .26-ت
 :گنجانده شودموارد زیر 

 اربرگهای مرتبط نظیر برنامه حسابرسی.کریزی یا برنامه یادداشتهای

 آنهاا  ابعتاارشاناس که کاای شدهتعیینسیاستها   ر شهای ، سازمانیدر نارشناس کحسابرس. در مورد مؤسسه  سیاستها   ر شهای
حسابرس باه  اربرگهایکدر  سازیارشناس باشد. میزان مستندکار کبا  ارتباطهاص در  یسیاستها   ر شهایمل اشاست  نکاست مم

شارایط  نآدر  هکامفصالی باشاد  ضاوابطحساابرس دارای مؤسسه  اگر، نمونهبستگی دارد. برای  یی  ر شها ماهیت چنین سیاستها
. نباشداربرگهای حسابرس کدر  سازیمستند ی بهنیاز ن استکمم ،مشخص شده استارشناس کار کاستفاده از 

 الف(-11: بند ک)رار ک، دامنه و اهداف ماهیت

ره در هصاوص اساتانداردهای فنای کماذان اسات کااغلاب ممارشناس حساابرس، کار کهنگام توافق در هصوص ماهیت، دامنه   اهداف  .27-ت
  .باشدسودمند  ،ردکاز آنها تبعیت هواهد ارشناس حسابرس که کمربوط یا سایر الزامات صنعت یا حرفه رد کعمل

 (ب-11: بند ک)ر متناظرمسئولیتها و نقشهای 

  ن است شامل موارد زیر باشد:کمم حسابرس ارشناسکحسابرس    ناظرتتوافق در هصوص مسئولیتها   نقشهای م .28-ت

 ارشناس حسابرسکیا  ددهنجام میا حسابرس راهای مبنا جزئیات دادهآزمونهای ه کاین.

  درج،   سارشاناس حساابرکی هایگیرها یاا نتیجاهیافتاهدر هصاوص  با  احد تجاری   سایر اشاخاص رهکمذامجاز بودن حسابرس برای 
)باه بناد  ضار رت مواردشده در گزارش حسابرس، در اظهارنظر تعدیل در بند مبانیارشناس حسابرس کی هایگیرها یا نتیجهیافتهجزئیات 

مراجعه شود(. 42-ت

  ارشناس.ک آن ارکی مربوط به هایگیرارشناس حسابرس از نتیجهکردن کبرای آگاه توافق گونه هر  
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  اربرگهاک

ی اربرگهااکباه ن اسات شاامل توافاق در هصاوص دسترسای کمم حسابرس ارشناسکحسابرس    ناظرمسئولیتها   نقشهای مت بارهتوافق در .29-ت
خشای از بارشاناس کاربرگهاای کعضاوی از تایم حسابرسای اسات،  حسابرس ارشناسکه کباشد. هنگامی  نیز از آنها نگهداری   دیگرکی

؛ حسابرسای نیسات   بخشی از مستندات استبه هود آنها متعلق  سازمانیبر نارشناسان کاربرگهای ک ،در مقابل .استمستندات حسابرسی 
 برهالف این موضوع صورت گرفته باشد. یه توافقکبه جز در مواردی 

 پ(-11: بند ک)ررسانی اطالع

های دیگار خشابباا  حساابرس ارشناسکر شهای ماهیت، زمانبندی اجرا   میزان پارچگی مناسب کی موجب ،رسانی د  سویه اثربخشاطالع .30-ت
ه کاهنگاامی  ،نموناهناد. بارای کرا تسهیل می ،حسابرسی جریاندر  حسابرس ارشناسکتعدیل مناسب اهداف نیز    ،شودمی حسابرسی ارک
گیری در هصوص نتیجاهتبی رسمی کگزارش  ،شودمربوط می عمده یهطرحسابرس در مورد ی هایگیربه نتیجه حسابرس ارشناسکار ک
ه کا یناانکارک یاا ارکا مسئول تشخیص مدیر .مناسب باشد تواندمی حسابرسی ارکپیشرفت  به موازاتشفاهی  هایشگزار ،  ارشناسک ارک
باه موقاع    رساانی، باه اطالعارشناس    احد تجاریکبین  رسانیاطالع   ر شهای هواهند داشت حسابرس ارشناسکی با کاری نزدیکهم

 ند.کمی کمکبزرگتر حسابرسی ارهای ک درمخصوصاً  ،اثربخش

 ت(-11: بند ک)ر رازداری

. گرفتاه شاودار کابنیز ارشناس حسابرس کدر مورد باید دارد اربرد کبرس حسا در مورده ک ایحرفهآیین رفتار در مندرج  الزامات رازداری .31-ت
ارشناساان کباا  نادکدرهواسات  ن استک احد تجاری ممبر این، عال ه . باشدمقرر شده  ن است الزامات بیشتریکمم قوانین   مقررات در

 .توافق شودرازداری  برهی الزاماتسازمانی در مورد بر ن

 (12: بند ک)ر حسابرس ارشناسکار کفایت کارزیابی 

  ماهیت  ،حسابرس ارشناسکتخصص  حوزهآشنایی حسابرس با ، حسابرس ارشناسکطرفی   بی های، توانایصالحیتارزیابی حسابرس از  .32-ت
ر اکا فایاتکرزیابی ا مورد استفاده به منظور ر شهای حسابرسیماهیت، زمانبندی اجرا   میزان بر  حسابرس ارشناسکشده توسط ار انجامک
 گذارد.اثر میارشناس برای مقاصد حسابرس ک

 (الف-12: بند ک)ر حسابرس ارشناسکی هایگیرها و نتیجهیافته

 شامل موارد زیر باشد: تواندمیبرای مقاصد حسابرس  حسابرس ارشناسکار کفایت کارزیابی  یهه ر شهای  .33-ت

  حسابرس ارشناسکپرس   جو از.

 حسابرس ارشناسکاربرگهای کگزارشها    بررسی.

  نظیر:نندهکتأییدر شهای ،

o  حسابرس ارشناسکار کمشاهده،

o معتبر رسمیمنابع گزارشهای آماری نظیر  ،های منتشرشدهبررسی داده،

o ط،تبموضوعات مر دریافت تأییدیه از اشخاص ثالث برای

o   ،ر شهای تحلیلی تفصیلی

o مجدد محاسبات.

o ارشاناسکی هایگیرها یاا نتیجاهیافتاه هکامرتبطی دارد، برای مثاال در ماواردی تخصص  هکارشناس دیگری کره با کمذا 
 .یستسازگار نبا سایر شواهد حسابرسی  حسابرس

o حسابرسارشناس ک در مورد گزارش با مدیران اجرایی رهکمذا. 
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شامل تواند می، صرفنظر از نحوه ارائه، حسابرس ارشناسکی هایگیرها یا نتیجهیافتهبودن  معقولارزیابی مربوط بودن    برایعوامل مربوط  .34-ت
 :ورکی مذهایگیرها یا نتیجهه آیا یافتهکاین موضوع باشد بررسی 

 یا هیر ارائه شده است حسابرس ارشناسکبا استانداردهای صنعت یا حرفه  سازگار ایبه شیوه،

 شده  اشارهشده گرفتهارکشده   استانداردهای بار انجامکدامنه  جمله به اهداف مورد توافق با حسابرس،از  ،بیان شده است  ضوح به
،است یا هیر

 اده است یا هیرمورد توجه قرار د را صورتهای مالیپس از تاریخ ر یدادهای  ،در موارد مقتضی ، را پوشش داده مناسب  اید ره،

  یا هیر دارد سابرسح یبرا ییامدهایپاین موارد ، آیا استاگر چنین ،   ی است یا هیرمحد دیت شرط یا قید   منوط بهبرای استفاده،  

  یا هیر است حسابرس ارشناسک پیش ر یاشتباهات یا انحرافات  به مناسب توجهمبتنی بر. 

 نامب یهاو داده مفروضات، روشها

 (ب-12: بندک)ر روشها و مفروضات

)شاامل حساابداری بارآ رد  کمورد استفاده مدیران اجرایی در انجاام یا  مفر ضات زیربنایی  ر شها ، ارزیابیحسابرس ارشناسکار که کهنگامی  .35-ت
ه آیاا کا شاودیز مکاتمرمارزیاابی ایان موضاوع بار  به احتمال زیااد در  هلاه نخسات ر شهای حسابرس ،باشد (حسب مورد ،ی استفاده شدهمدلها

 کانجاام یا ،حسابرس رشناساکار که ک. هنگامی یا هیر است قرار دادهبررسی مورد را ر شها   مفر ضات این افی ک اندازهبه  حسابرسارشناس ک
ن کاممرس ر شاهای حسااب ،است ان اجراییای مدیربا برآ رد نقطه آن مقایسهبه منظور  حسابرس برای ایدامنه برآ رد کانجام ی یاای برآ رد نقطه

 .باشدب مورد( )شامل مدلهای استفاه شده، حس حسابرس ارشناسکمورد استفاده  ر شها   مفر ضاتارزیابی  ز برکتمرمدر  هله نخست  است

دلهای ما از ماوردیشاامل اساتفاده  ،برآ ردهای حساابداری انجامدر مفر ضات مورد استفاده مدیران اجرایی ر شها    ، 5401استاندارد در  .36-ت
ساب شاواهد حسابرسای ک در زمینه ،ورکمباحث مذ. اگرچه مورد بحث قرار گرفته است ،تجاریتوسط  احد  طراحی شده یتخصص یاربس
ه ر آن بابا افاز نن اسات کامم اماا اسات، مطارح شادهمادیران اجرایای  مفر ضات ر شها   در هصوص توسط حسابرس، افی   مناسبک

  ند.ک کمکنیز  حسابرس ارشناسکمفر ضات  ر شها   حسابرس هنگام ارزیابی

ر شاها از  ارزیابی حسابرس در، عوامل مربوط ندکمیاستفاده  هود ارکدر  ایعمده  مفر ضات  ر شهااز  حسابرس ارشناسکه کهنگامی  .37-ت
 مفر ضات:ر شها    آن ه آیاک به این قرار است ورکمذمفر ضات   

  یا هیر است از پذیرش عمومی برهوردار حسابرس ارشناسک یتخصصحوزه در،

 یا هیر ستاسازگار  چارچوب گزارشگری مربوطالزامات  با،

  یا هیر  ابسته است اهتصاصیبه استفاده از مدلهای  ،

 ارگیریکاب ثاارآ   سازگار نبودن، دلیال   در صورتیا هیر، سازگار است  مدیران اجرایی استفاده شده توسط مفر ضات ر شها   با   
چیست.مفر ضات مدیران اجرایی ر شها   با آن  هایتفا ت

 (پ-12: بندک)ر حسابرس ارشناسکمورد استفاده توسط  بنایهای مداده

، ر شاهایی نظیار شودمحسوب میارشناس عمده کار که برای ک باشد های مبناییشامل استفاده از داده حسابرس ارشناسکار که کهنگامی  .38-ت
 :قرار گیرنداستفاده مورد  هاآزمون آن داده تواند درمیموارد زیر 

 در صاورت    ور،کنترلهای ماذک  حسب مورد آزمون  ،هابر دادهم کحانترلهای داهلی کازسب شناهت کشامل  ،هامنشا داده تأیید
.ارشناسکبه  هادادهانتقال  نحوه لز م،

 آنها سازگاری در نیامل بودن   ک لحاظها از بررسی داده. 

 

 15و  13، 8بندهای ، (“1392شده  ی مرتبط )تجدیدنظرارزش منصفانه و موارد افشا یحسابدار یشامل براوردها ،یحسابدار یبراوردها یحسابرس” ، 540. استاندارد حسابرسی1



 620استاندارد حسابرسی 

 ارشناس حسابرسکار کاستفاده از 

 ( 1398 نظر شده )تجدید

12 

 ماورد یهاای مبنااه دادهکای هنگام، دیگر با این حال، در موارد .های مبنا را انجام دهددادهتواند هود آزمون میموارد، حسابرس  بسیاری ازدر  .39-ت
حساابرس  ارشناسکتوسط های مبنا دادهآزمون ن است کمم، بسیار فنی است ،حوزه تخصصی  ی حسببر  حسابرس ارشناسکاستفاده توسط 

یاا  سرپرساتیا یا ،ورکماذارشناس کاز  ی حسابرسباشد، پرس   جو انجام شده حسابرس ارشناسکمبنا توسط  هایآزمون داده. اگر انجام شود
 .دباش توسط حسابرس هادادهآن  امل بودن   صحتکن است شیوه مناسبی برای ارزیابی مربوط بودن، کمم  یبررسی آزمونهای 

 (13 : بندک)ر ارکنبودن  افیک

گساترش  از طریاقتواند این موضوع را افی نیست   نمیک  ی برای مقاصد حسابرس ارشناسکار که کحسابرس به این نتیجه برسد  چنانچه .40-ت
ارشاناس کارگیری یاا اساتخدام کابیاا  ،ارشناس   حساابرسکار بیشتر توسط کانجام  مستلزم تبعاًه ک) 13بند  در مندرجر شهای حسابرسی 

 سبکزیرا  یابد تضر ر 705طبق استاندارد  حسابرسشده در گزارش اظهارنظر تعدیل ارائهن است کممند، کحل   فصل (، است  یدیگر
 1.میسر نگردیده استافی   مناسب کشواهد حسابرسی 

 (15   14های : بندک)ردر گزارش حسابرس  حسابرس ارشناسکار کاشاره به 

 .سازی در بخش عمومی، برای مثال، به قصد شفافندکالزامی را  حسابرس ارشناسکار کن است اشاره به کقوانین یا مقررات مم در برهی موارد .41-ت

ارشاناس حساابرس بارای توضایح ماهیات آن کن است اشااره باه که گزارش حسابرس شامل اظهارنظر تعدیل شده است، ممکدر شرایطی  .42-ت
 .باشد ارکانجام این  قبل از ،حسابرس ارشناسک موافقتسب ک به ملزم ن استک، حسابرس ممدر چنین شرایطی مناسب باشد.، تعدیل
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 سازمانیبرون ارشناسکتوافق بین حسابرس و  در خصوصات قابل توجه کن

در نظر بگیرد. فهرست  ،سازمانیبر ن ارشناسکتوافق با گونه هر  برای درج درتواند میه حسابرس ک شده است موضوعاتی فهرستوست، ین پیادر 
شده در این ت مطرح اکن تواند همراه بامیه ک استرهنمودی  فهرستاین ، شودمین همه آنشامل  است اما گونه موضوعات این از ییهانمونهزیر، 

 ورکفهرسات ماذ ر ایان،با افاز نبستگی دارد.  ارکشرایط  درج شود یا هیر، بههاص در توافق ه موضوعی کاین .قرار گیرداستفاده  مورد استاندارد
 .مورد توجه قرار گیرد سازمانیدر نارشناس کدر توافق با  قابل درجموضوعات  تواند برای تعیینمی

 سازمانیبرون ارشناسکار کماهیت، دامنه و اهداف 

 شود اجرا سازمانیبر ن ارشناسکتوسط ه باید ک ییماهیت   دامنه ر شها.

  شاود،   می باه آن مرباوط سازمانیبر ن ارشناسکار ک هکموضوعی  هطراهمیت   با توجه به  سازمانیبر ن ارشناسکار کاهداف
.مربوط چارچوب گزارشگری مالی ،مورد حسب

 ندکمی تبعیتاز آنها  سازمانیبر ن ارشناسکه کیا حرفه یا سایر الزامات صنعت  رد مربوطکعمل استانداردهای فنی.

    آنها اعتبار،   میزان ه استفاده هواهد شدکهایی مدلشامل  سازمانیبر ن ارشناسکمورد استفاده مفر ضات ر شها.

 آنپس از   الزامات مربوط به ر یدادهای  سازمانیبر ن ارشناسکار کموضوع ، د ره آزمون حسب موردیا  ،تاریخ اجرا.

 سازمانیبرون ارشناسکسابرس و ح ناظرمسئولیتها و نقشهای مت

 ،الزامات قانونی یا مقرراتی مربوط   استانداردهای حسابداری   حسابرسی مربوط.

 اشاره  نظیر، رای دیگرانبیا افشای آن  به هر ترتیب شامل اشاره به آن  ی،برای استفاده حسابرس از گزارش  سازمانیبر ن ارشناسک موافقت
.میته حسابرسیک افشای آن برای مدیران اجرایی یا بر حسب ضر رت، یاشده در گزارش حسابرس، اظهارنظر تعدیل در بند مبانی به آن

  توسط حسابرس. سازمانیبر ن ارشناسکار کماهیت   میزان بررسی

 ند.کآزمون می راهای مبنا داده، سازمانیبر ن ارشناسکه آیا حسابرس یا کاین

  احد تجاری. استخدام در انارشناسک   نانکارک، هاپر ندهبه سوابق،  سازمانیبر ن ارشناسکدسترسی 

  احد تجاری. سازمانیبر نارشناس کبین  رسانیاطالعر شهای   

    دیگرکیاربرگهای کبه  سازمانیبر ن ارشناسکدسترسی حسابرس.

 پر ندهنگهداشت الزامات شامل  ،ار   پس از آنک جریان انجاماربرگها در کنترل کیت   کمال.

  الزمبا دقت   مهارت ار کبرای انجام  سازمانیبر نارشناس کمسئولیت.

 ار.ک نجامبرای ا سازمانیبر ن ارشناسک   توانایی صالحیت

  رد، کگر استفاده نارد،   کهواهد استفاده  استحسابرسی  ارک با ه مرتبطکهود از همه دانش  سازمانیبر ن ارشناسکه کاین انتظار
.این موضوع را به اطالع حسابرس برساند

  حسابرس گزارشبا  سازمانیبر ن ارشناسکرابطه  درهصوصمحد دیت گونه هر.

  ارشناس.کار کی حسابرس در مورد هایگیراز نتیجه سازمانیبر ن ارشناسکردن کتوافق برای آگاه گونه هر

 رسانی و گزارشگریاطالع

 شامل موارد زیر:تنا ب آن   رسانیاطالع یهاشیوه ،

o  رسانیطالعا   تبی، گزارش شفاهی،ک)برای مثال، گزارش  سازمانیبر نارشناس ک یهایگیرنتیجهها یا یافتهنحوه گزارش 
.مستمر به تیم حسابرسی(

o  هواهند بود سازمانیبر ن ارشناسک رابطه کتیم حسابرسی  از اعضایی ردنکمشخص.
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 به حسابرس. هایگیرها یا نتیجهیافته  گزارش  سازمانیبر ن ارشناسکار توسط کمیل کزمان ت

  احتماالیدیت محاد گوناه ار،   هر کمیل کدر ت احتمالیتاهیر گونه هر سریع  رسانیطالعبرای ا سازمانیبر ن ارشناسکمسئولیت 
ارشناس.کی هایگیرها یا نتیجهیافتهبر م کحا

   ه باارشاناس کدسترسای وص در هصا احاد تجااری  هکامحد دیتهایی سریع  رسانیاطالعبرای  سازمانیبر ن ارشناسکمسئولیت
.ندک، اعمال می احد تجاری استخدام تحت ارشناسانکیا  نانکارکها، پر ندهسوابق، 

  باه  توانادمیارشاناس ک باه باا ره کاباه حساابرس؛ اطالعااتی  اطالعاات تماام رسانیاطالعبرای  سازمانیبر ن ارشناسکمسئولیت
شده است. رسانیاطالعه قبالً کی در شرایط تغییرهرگونه شامل  ،حسابرسی مربوط باشد

  ابیر ایمنای تدارشناس باشد   کطرفی بی این است تهدیدی برکه ممکشرایطی  رسانیاطالعبرای  سازمانیبر ن ارشناسکمسئولیت
 ند.کیا حذف دهد اهش کقبول ن است چنین تهدیدهایی را به سطحی قابلکه ممک

 رازداری

  شامل:ارشناس حسابرسکتوسط  رازداریالزامات  رعایتضرورت ،

o اربرد دارد.ک یحسابرس دره کای مندرج در آیین رفتار حرفه رازداری الزامات

o  ده باشد.ش تصریحقوانین   مقررات  درن است که ممک یبیشترالزامات

o ه توسط  احد تجاری درهواست شده است.کبیشتری رازداری  الزامات


